
 

 

 

 

 

 
 
*Aplicanții de la categoriile 2-3 – 8-9, după caz, nu trebuie să răspundă la întrebările din afara bibliografiei specifică lor. 
Nu se iau în considerare răspunsurile iar punctajul acestora va fi diferit. 

 

I     Puneți A (adevărat) sau F (fals) în dreptul fiecărei afirmații: (câte 2 puncte fiecare) 

    1. Evreul trebuia să-i dea plata simbriașului nevoiaș înainte de apusul soarelui. 

    2. Moise a scris într-o carte cuvintele Legii și a poruncit Leviților s-o pună în chivotul legământului DOMNULUI. 

    3. Dacă un evreu avea o roabă evreică care în anul al șaptelea nu voia să plece, acesta trebuia să-i găurească urechea cu o sulă. 

    4. Sărbătoarea Corturilor trebuia prăznuită șapte zile. 

    5. „Domnul cunoaşte gândurile celor înţelepţi. Ştie că sunt deşarte.” 

 

 

II    Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 3 puncte fiecare)  
       (doar un răspuns corect) 

     1. Cum zic Sidoniții muntelui Hermon? 

         a) Sirion 
         b) Senir 
         c) Sion 

     2. Moise a zis că atunci când Israel va intra în țara promisă, va stăpâni ___ pe care nu el le-a umplut. 

         a) puţuri de apă săpate 
         b) case pline de tot felul de bunuri 
         c) cetăţi mari şi bune 

     3. „Când te vei apropia de o cetate ca să te baţi împotriva ei ___” 

         a) s-o împresori  
         b) s-o îmbii cu pace 
         c) să nu lași cu viață nimic care suflă 

     4. Cu privire la slujirea creștină, cine a udat, conform expresiei folosite de Pavel? 

         a) Dumnezeu 
         b) Apolo 
         c) Pavel 

     5. Ce este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării? 

         a) puterea lui Dumnezeu 
         b) propovăduirea crucii 
         c) înțelepciunea lui Dumnezeu 

 

III   Faceți asocierea dintre cele două coloane: (câte 1 punct fiecare) 

     1. Arul   a. Iair, fiul lui Manase 

     2. muntele Seir  b. în stăpânire copiilor lui Israel 

     3. ţara Canaanului c. în stăpânire copiilor lui Lot 

     4. tot ţinutul Argob d. în stăpânire lui Esau 

     5. Galaadul   e. Machir 
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IV   Scrieți răspunsul corect: (câte 4 puncte fiecare) 

 

     1. Cine era trimis să rostească blestem peste Israel când a intervenit DOMNUL și a schimbat blestemul în binecuvântare? 

     2. Amintiți un loc menționat în Deuteronomul, unde copiii lui Israel au ațâțat mânia DOMNULUI. 

     3. Completați spațiile libere: „Domnul a venit din ___ şi a răsărit peste ei din ___, a strălucit din muntele ___  

         şi a ieşit din mijlocul zecilor de mii de ___, având în dreapta Lui focul Legii.” 

       4. Cum se numește, conform Deuteronomului, marea despre care Moise a spus că este marea câmpiei? 

     5. Pavel spunea că sunt felurite slujbe, dar este același ___ 

 
 
 
V    Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect: (câte 5 puncte fiecare) 
       (pot fi unul, două, trei sau nici un răspuns corect) 

     1. Ce trebuia să nu mănânce evreul? 

         a) porcul, care are copita despicată, dar nu rumegă 
         b) din orice dobitoc care are copita despicată și rumegă 
         c) corbul şi toate soiurile lui 

     2. Dacă, în ţara pe care i-o dă în stăpânire lui Israel, DOMNUL Dumnezeul său, se găseşte întins în mijlocul unui câmp un om ucis,  
         fără să se ştie cine l-a lovit, cine trebuia să se ducă și să măsoare distanța de la trupul mort până la cetatea cea mai apropiată? 

         a) fiii lui Levi 
         b) bătrânii lui Israel   
         c) judecătorii lui Israel 

     3. Ce nu este nimic (adică nu reprezintă nimic semnificativ), cu privire la poruncile lui Dumnezeu, conform apostolului? 

         a) tăierea împrejur 
         b) netăierea împrejur 
         c) păzirea poruncilor lui Dumnezeu 

 

 

 

*Acest tip de testare este independent de examenul biblic anual „Talantul în Negoț” din cadrul Departamentului de 
copii al Bisericii creștine penticostale din România dar este conceput pentru susținerea participanților la acest examen 
oficial. Acest fișier poate fi listat și distribuit doar dacă scopul este acela de autoevaluare și pregătire participant pentru 
examenul biblic anual „Talantul în Negoț”. De asemenea, acest fișier poate fi listat și distribuit de către liderii de școală 
duminicală, părinți sau alte persoane care se ocupă de pregătirea participanților la examenul biblic anual menționat 
mai sus.  

 
 **Grila aferentă testului prezent este disponibilă pe site-ul misiuneaelohim.com la pagina destinată acestui proiect. 
 

***Este strict interzisă publicarea acestui document participanților care s-au înscris la ETN17-po, Ediția 2, înainte ca 
aceștia să respecte condițiile și termenii obligatorii cu privire la desfășurarea optima a acestei examinări! 
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